
 
 

Referat af ordinært grupperådsmøde 5. februar 2022 

 

Mødet blev afholdt i hytten på adressen: Gurrevej 322, 3000 Helsingør  

 
Tilstede var: 

17 personer herunder styrelsen.  

Tina Dahl Marcussen fra Øresund Division. 

  

a. Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslog Benny Matsumoto-Hansen, som dirigent. Benny blev valgt 
enstemmigt. 
 
Bestyrelsen foreslog Thomas Ronne som referent. Thomas blev valgt enstemmigt. 
 

b. Fremlæggelse af bestyrelsen beretning  
Bestyrelsens beretning blev fremlagt ved formand Inga Strodl og Gruppeformand Filip 
Nordland og blev af forsamlingen taget til efterretning.   
 

c. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2022 (det foregående år) 
Årsregnskabet for 2022 blev fremlagt af kasserer Thomas Ronne 
Det reviderede regnskab er udsendt til grupperådet 1 uge før Grupperådsmødet. 
Grupperådet godkendte, det påtegnede, årsregnskab enstemmigt. 
 

d. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år  
Budgettet for 2022 blev fremlagt af kasserer Thomas Ronne.  
Budgettet er udsendt til grupperådet sammen med dagsordenen. 
Grupperådet godkendte budgettet enstemmigt. 
 

e. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 (det kommende år)  
Budgettet for 2023 blev fremlagt af kasserer Thomas Ronne 
Budgettet er udsendt til grupperådet sammen med dagsordenen. 
Grupperådet godkendte budgettet enstemmigt. 
 

f. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2023 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent(er) for 2023 
Grupperådet vedtog kontingentet enstemmigt. Kontingentet opkræves af 2 omgange i hhv. 
marts og september. 



 
 

g. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 

h. Vedtagelse af udviklingsplan  
Udviklingsplanen for perioden 2022 blev fremlagt af formand Inga Strodl.  
Planen er udsendt til grupperådet sammen med dagsordenen. Vi agter at lave 
udviklingsplanen hvert år når der er lederweekend. To nye projekter i 2022, Sejl og Oplev 
samt Adventure.  
Grupperådet vedtog udviklingsplanen enstemmigt. 
 

i. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af 4 civile medlemmer udover formand og kasserer. Desuden 3 
uniformerede, herunder gruppelederen. Samt en ung spejder og en Søkyndig. Det er i alt 
10 personer.  
 

j. Valg til bestyrelsen  
a. Valg af formand for en toårig periode 

På valg er Inga Strodl - villig til genvalg 
Inga Strodl blev valgt af grupperådet 
 

b. Valg af medlemmer for 2 år: 
Civile: 
Benny Matsumoto-Hansen – villig til genvalg. Valgt enstemmigt.  
Kirsten Koldby Enemark – villig til genvalg. Valgt enstemmigt.  
 
Uniformeret: 
Filip Nordland – villig til genvalg. Filip blev valgt enstemmigt.  
 
Ung spejder: 
Matilde Gyldsø – valgt til styrelsen enstemmigt.  
 
Resten af styrelsen er: 
Thomas Ronne – kasserer 
Maria Stzuk – menigt civilt medlem 
Katrine Jessen – menigt civilt medlem 
Mads Gyldsø – menigt uniformeret medlem 
 

k. Evt. Valg søkyndigt medlem  
På valg er:  
Poul Jensen - villig til genvalg 
Poul Jensen er genvalgt enstemmigt. 
 
 



 
 

l. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant  
På valg er:  
Peter Hjort Andersen  (villig til genvalg) 
Peter er genvalgt enstemmigt. 
Grupperådet har ikke valgt en revisorsuppleant. 
 

m. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 28. 
april, Frederiksborg Gymnasium, Hillerød, kl. 1900. 
Inga Strodl 
Kirsten Enemark 
Filip Nordland 
Matilde Gyldsø (spørges) 
Benny Matsumoto-Hansen 
 

n. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 18-20 
november, ukendt sted, men formentlig Jylland. 
Kirsten Enemark 
Filip Nordland (evt. Matilde Gyldsø) 
 
 

o. Eventuelt 
Ingen indlæg.  

 

 

Dato:    Dato: 

     
____________________   ____________________ 
Dirigent Benny Matsumoto-Hansen  Formand Inga Strodl 


